€ 26.990,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:

Isloep
€ 26.990,5.85 m
2.15 m
Polyester

Omschrijving
Nog deze zomer varen? Dat is geen probleem! Kom de iSloep 585
nu bewonderen in onze showroom! En maak een proefvaart in
deze ruime en stabiele sloep.
Met 8 personen comfortabel varen in een sloep van nog geen 6
meter, ISLOEP 585 is dan echt wat voor u!!De sloep 585 is
standaard zeer compleet uitgerust, het is een Nederlands design.
Zo ontworpen dat het een comfortabel, stabiele boot is met veel
extra opties.Met gemak kunt u op de kleinste en mooiste plekjes
afmeren, zeker met deze lengte!Zin in een proefvaart of heeft u
vragen. Wij staan u met plezier te woord en uiteraard bent u
welkom in onze showroom.Isloep, Hoorn 316, 2404 HL, Alphen
aan den Rijn, 0172-416 763, verkoop@isloep.nl / info@isloep.nl

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Isloep
Hoorn 316
2404 HL Alphen a/d Rijn
0172416763
www.isloep.nl

Basisinformatie
Merk :

Isloep

Type :

585

Lengte (m) :

5.85

Breedte (m) :

2.15

Diepgang (m) :

0.50

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

26.990,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Rompvorm :

Rondspant

Besturing :

Stuurwiel

Gewicht (kg) :

1000

Roer :

Aangehangen

Doorvaarthoogte (m) :

1

Ligplaats :

Alphen Aan Den Rijn

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Yanmar

Vermogen in PK :

10 Tot 30pk

Brandstof :

Diesel

Inhoud brandstoftank (liters) :

40

Dynamo :

1

Navigatie & Elektronica
Navigatieverlichting :

Interieur
Kussens :

Exterieur
Antifouling :

Uitrusting
Buitenkussens :

Veiligheid
Lenspomp :
Brandblusser :
Bilgepomp :

Volledige Omschrijving
Met 8 personen comfortabel varen in een sloep van nog geen 6 meter, ISLOEP 585 is dan echt wat voor u!!De sloep 585 is
standaard zeer compleet uitgerust, het is een Nederlands design. Zo ontworpen dat het een comfortabel, stabiele boot is
met veel extra opties.Met gemak kunt u op de kleinste en mooiste plekjes afmeren, zeker met deze lengte!Zin in een
proefvaart of heeft u vragen. Wij staan u met plezier te woord en uiteraard bent u welkom in onze showroom.Isloep, Hoorn
316, 2404 HL, Alphen aan den Rijn, 0172-416 763, verkoop@isloep.nl /

